
 

Aktie 2015/2016 Het Kinderhuis Grace bewoonbaar maken. 

De Ben Heart Foundation werd in 2002 opgericht met als doelstelling kansarme kinderen in Indonesia/Bali een 

menswaardig en gezond bestaan te geven. 

Het is nu 2015 en we zijn net terug van onze werkplek Bali waar we minimaal 3 maanden verblijven om ter plekke onze 

inmiddels 2 kinderhuizen van Elisama, schooltje Jembatan Senang voor kids met verstandelijke beperking, en de vele 

gezinnen waarvan de kids door ziekte of handicap de nodige medische zorg krijgen te ondersteunen.  Onze ervaring is dat 

je met verzorging of ondersteuning beter ter plekke kunt zijn, zodat je kunt zien dat het terecht komt waar het ook de 

bedoeling voor is. Tot zover ging het voorspoedig, maar 3 weken voor vertrek werden wij er op geattendeerd om eens 

naar een  huis met 40 kinderen te gaan kijken. De meeste waren straatkinderen, maar ook afgedankte kinderen o.l.v. 4 

sterke vrouwen met aan het hoofd Fien. 

Zij vertelde ons het verhaal van huize Grace, en dat zij 5 jaar geleden al haar spaargeld opnam om deze bouwval te kopen, 

zodat de voornamelijk straatkinderen een plek hadden waar ze konden slapen, een beetje eten (bordje rijst met een halve 

gebakken ei) en een echt thuis hadden. 

Nu anno 2015 gaan veel van deze kids zelfs weer naar school. Maar er zijn ook veel kinderen bijgekomen in de leeftijd van 0 

tot 21 jaar. Op dit moment 40 kinderen! 

Eerst hebben wij de voorraad eten in de kast aangevuld met kip, vlees, vis in blik, rijst en olie, en daarna zijn we met Fien 

een plan gaan maken, om in januari 2016 te beginnen met het afvoeren van het vele puin, vuil, en hout. Het is te duur voor 

Fien om vrachtwagens in te huren. Wat moet er gebeuren:  Nieuwe vloer storten en betegelen, zodat er een gezamenlijke 

ruimte gaat ontstaan,  met daarbij een eenvoudige keuken, een veilige speelhoek voor de kleintjes, en  een huiswerkhoekje 

voor de groten. Wat  tafels en stoelen en het is compleet. 1 toilet en 1 douche is te weinig, dus eigenlijk ook aan vervanging 

toe.! De komende jaren  dus werk in overvloed  Dit is echt een noodkreet ! Help ons met Helpen! 

Dit huis heeft onze en uw hulp ongelofelijk HEART nodig, en samen moeten we dit toch voor elkaar krijgen om te Helpen 

met helpen.  

Nu het grote probleem, hoe komen wij aan zoveel geld.      .  

Door ons te helpen met helpen, en dat kan op heel veel manieren. 

Bijvoorbeeld een loterij, sponsorloop, bingo of een dans avond, loterij prijzen zoeken. En eigen initiatieven zijn allemaal 

welkom.  

 

Al kan je op aarde maar 1 kind gelukkig maken dan heeft het leven op aarde zin gehad. 

 



 

WAT KUNNEN WIJ GAAN WIJ DOEN 

Ben Heart gaat wederom zijn longen uit zijn lijf zingen en alle gages en opbrengsten van cd/DVD gaan in de pot. 

** Samen met onze special friends(vrijwilligers of donateurs) proberen wij op grote evenementen met een kraam te staan 

met een loterij en verkoop van snuisterijen uit Indonesia. Dus dat kan ook op uw evenement!! 

** Of special Friend worden van 1 van onze kinderen/gezinnen uit Bali. Dit kan al vanaf € 20,00 euro per maand. 

**  verkoop van rode Heart vlaggetjes of speciale “special friends” gastendoekjes. 

**  organiseren van een Indonesische dag met zang, dans en catering ook op uw locatie. 

**  Speciaal voor ons gemaakte collectebussen bij uw bedrijf of op uw verjaardag op tafel zetten, half december worden ze 

bij ons dan weer ingeleverd. 

**  Grote betrokkenheid bij al onze Special Friends in diverse delen van Nederland. Ook zij helpen op allerlei manieren 

mee. Door verkoop van o.a. sieraden, zelf acties opzetten, zoals Bali schoon dat doen we gewoon, waardoor we een 

leuk bedrag hebben ontvangen. Bij hun bedrijf informeren of er een speciaal potje is voor dit doel, of prijzen. 

EN KOMT HIER UW IDEE????   
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